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z radnice
Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
vítám Vás nad stránkami říjnového vydání zpravodaje. V těchto dnech
uplyne polovina našeho volebního období. Ráda bych zde zhodnotila naši
práci za uplynulé dva roky.
Rozpočet na rok 2012 je zatím naplňován dle našeho předpokladu, ale
přesto je nutné rozpočet neustále hlídat. Požadavků na investiční akce je
stále mnoho a je nutné vybrat ty investiční záměry, které jsou pro město nejpotřebnější nejdůležitější a jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje města. Naší snahou je získávat finanční prostředky z dostupných dotačních titulů. Nejvýznamnější dotovanou akcí bylo zateplení Základní školy
ve Školní ulici a zateplení Mateřské školy ve Sportovní ulici. Mezi další významné akce realizované za využití dotačních prostředků byla rekonstrukce autobusového nádraží, oprava silnice ke „Svatopluku“, oprava chodníků
na náměstí Republiky, a mnohé další. Celkem se nám v tomto dotačním programovacím období podařilo získat dotace v částce cca 67 milionů korun.
V letošním roce z našich finančních prostředků budujeme parkovací místa na II. etapě, proběhla rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Nádražní ulici, došlo
k výměně oken v Městském kulturním středisku a v Mateřské škole v Dlouhé
ulici, dále rekonstrukce sociálního zařízení v Domě dětí a mládeže a školní
družině a Mateřské škole ve Školní ulici, rekonstrukce šaten 2. stupně ZŠ ve
Školní ulici. Opravili jsme další úseky silnic ve městě, což je ale pořád málo
a je nutné se přes zimu projektově připravit a na jaře opět pilně začít. Pokračovali jsme v opravách Pluhova domu a kostela Sv. Jiří, na které pravidelně každý rok získáváme dotaci z Ministerstva kultury s podmínkou finanční spoluúčasti města. Den otevřených dveří v těchto památkových objektech
probíhal na Slavkovských slavnostech.
Za co bych se všem občanům chtěla omluvit, je velice neutěšený stav našeho koupaliště, které má již dlouhodobě v pronájmu rybářský svaz Loket. V
současné době došlo k výpovědi této smlouvy a vylepšení koupaliště včetně
zázemí je jeden z hlavních úkolů roku 2013.
Ráda bych Vám znovu připomněla nabídku na prodej 16 pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Vyhlídce. Cena pozemku schválená
zastupitelstvem je 620 Kč/m2. Město má již podepsáno smlouvy se šesti zájemci a v současné době probíhající práce v této lokalitě, kde nám má stavební firma předat kompletně zasíťované pozemky včetně komunikací a veřejného osvětlení do konce listopadu. Věřím, že se to vše zvládne a zima nedorazí brzo. Pokud by byl další zájemce o koupi pozemku, kdykoliv se obraťte na odbor majetku a investic, kde vám budou předány veškeré potřebné informace.
Jistě jste všichni v médiích zaregistrovali schválení nového rozpočtové určení daní. Nebudu vás zatěžovat složitými informacemi, ale dopad pro naše
město je takový, že v roce 2013 by daňové příjmy města měly vzrůst o 6 – 8
milionů Kč. Toto navýšení příjmů rozpočtu města nám pomůže investovat
do dalších potřebných věcí k vylepšení života v Horním Slavkově.
12. - 13. října se konají v našem městě volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje na období 2012 - 2016 a senátní volby na období 2012-2018.
Veškeré informace se dozvíte v tomto čísle zpravodaje.
Přeji Vám hezké podzimní dny.
Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města

Městský úřad nejdynamičtějším
pracovištěm Czech Pointu 2012
Městský úřad Horní Slavkov získal ocenění NEJDYNAMIČTĚJŠÍ PRACOVIŠTĚ CZECH POINT
v České republice v soutěži Zlatý
Egon za rok 2012. V této kategorii zvítězil mezi stovkami pracovišť
Czech Pointu před pobočkami České pošty v Prostějově 7 a Lovosicích.
Soutěž je vyhlášena v rámci podpory a propagace projektů Czech
Point a v letošním roce to byl již
čtvrtý ročník soutěže. Vyhlášení
proběhlo 4. září na zámku v Mikulově v rámci společenského večera,
který byl součástí konference „e-government 20:10, aneb žijem si jak
na zámku, ať to trvá věčně“.

Blahopřejeme

paní Miloslavě Hejkerlíkové a panu Rudolfu Moderovi,
kteří v srpnu oslavili 80. narozeniny.

nepřehlédněte
BEZPLATNÁ DOPRAVA OBČANŮ NA HŘBITOV
OD 1. ZÁŘÍ 2012 KAŽDOU STŘEDU.
ODJEZD V 10 HODIN Z AUTOBUSOVÉHO
NÁDRAŽÍ, ZPĚT DLE DOMLUVY CESTUJÍCÍCH.
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u nás ve městě

V Poštovní ulici vznikají
nová parkovací místa

10 2012

Ve městě je možné
recyklovat
textilní odpad
Podstatou projektu je recyklace textilního odpadu a to získáváním obnošeného ošacení a obuvi od občanů měst rozmístěním sběrných kontejnerů určených pouze na textil. Tyto
kontejnery rozšiřují již fungující řadu
sběrných nádob, do kterých se lidé naučili odpad třídit (sklo, papír, plasty,
kartony).

Kontakty na MěÚ

www.horni-slavkov.cz
www.turistika-hornislavkov.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

8.00-17.30
8.00-15.00
8.00-13.00

Recepce (ústředna) 352 350 666
alena.kotousova@muhslavkov.cz

V průběhu tohoto roku dochází k vybudování nových chodníků a parkovacích míst v ul. Poštovní čp. 670 – 673 (u čp. 671 a 672 ji vybudováno).
Na rok 2013 je plánováno vybudování chodníku v ul. Dlouhá, na které vybudované plochy přímo navazují. Provedené úpravy zlepší životní prostředí zdejším obyvatelům a umožní zvýšit kapacitu parkovacích míst v této lokalitě.

den se starostkou
se koná 17.10.2012 od 15 do 17 hodin v kanceláři starostky
města. Občané, přijďte v této době konzultovat své podněty,
stížnosti a připomínky. Podělte se o své nápady.

Kontejner na sběr textilního odpadu získalo naše město v rámci projektu zdarma, celý projekt hradí firma
KOUTECKÝ s. r. o. z vlastních prostředků. Co se děje s dále s textilním
odpadem? Textil je dopraven do skladu v Duchcově. Zde je vytříděn pracovnicemi firmy na textil, který je použitelný k výrobě čisticích hadrů a
ostatní, který putuje k dalšímu využití – tzn. pletenina k výrobě protihlukových desek, textil vhodný pro výrobu papírové lepenky do papíren apod.
Společnost také spolupracuje s charitativními spolky (Český Červený kříž
a jednotlivé oblastní charity), kdy jim
na základě jejich požadavků dodává ošacení, které ještě může sloužit k
upotřebení. Textilní kontejner v našem městě je umístěn v ul. U Lesoparku u prodejny COOP.

aktuálně

Hasiči v našem městě hledají nové členy
Jednotka sboru hasičů města je poloprofesionální jednotkou, která je
zařazena do integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje.
Pro ochranu životů a majetku občanů je držena ve stálé pracovní pohotovosti.
Pro doplnění stavu jednotky a zabezpečení plnění jejich úkolů hledáme zájemce ve věku 18 let a víc. Pokud se chceš dostat mezi partu lidí,
ochotných pomáhat ostatním lidem
v nouzi, a naučit se základům hasičiny při pravidelných školeních pořá-
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daných jak na zbrojnici, tak i u profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, kontaktuj nás na níže uvedených
telefonních číslech.
Zájemci budou vycvičeni na činnosti nutné pro hašení požárů, evakuaci
a záchranu osob, poskytnutí předlékařské pomoci, obsluze požárních
čerpadel, použití radiostanic, obsluha a údržba požárních vozidel, obsluha motorových pil, použití vzduchových dýchacích přístrojů atd. Po
základním proškolení bude zájemce

zařazen do jednotky a bude vybaven
osobní výstrojí určenou pro zásahovou činnost. Za výkon činnosti hasiče poskytuje město finanční odměnu.
Více o samotné činnosti hasičů města najdete na:
www.hasici-slavkov.estranky.cz
Hledáme také mladé hasiče (sportovce) do soutěžních družstev mladých hasičů. Kontakt: velitel Michal
Štefka 728 878 176, Manfréd Bokor
728 834609, Martin Kasal 728 929
741 Michal Štefka, velitel jednotky
Sboru dobrovolných hasičů města

Mgr. Jana Vildumetzová
starostka města
1. patro
jana.vildumetzova@muhslavkov.cz
352 350 663
602 110 501
Mgr. Bc. Martin Stark
tajemník MěÚ
1. patro
martin.stark@muhslavkov.cz
352 350 677
602 287 441
oddělení kancelář starostky a tajemníka 352 350 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
2. patro
monika.volfova@muhslavkov.cz
352 350 680
602 110 499
Hana Gregorová
pověřená zastupováním vedoucího
odboru výstavby a životního prostředí
2. patro
hana.gregorova@muhslavkov.cz
352 350 685
602 324 341
Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
2. patro
viktorie.destefanisova@muhslavkov.cz
352 350 661
602 284 661
Ivana Kowaliková
pověřená zastupováním vedoucího
finančního odboru
2. patro
ivana.kowalikova@muhslavkov.cz
352 350 676
602 284 661

Nepřehlédněte
Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení
neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití kontaktujte výše uvedená telefonní
spojení.
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volby 2012

Volby do krajského zastupitelstva a Senátu PČR
Volby do krajského zastupitelstva a Senátu
Parlamentu ČR
se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012
(případně druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 19. a 20. října 2012)
a to:
• dne 12. (příp. 19. října 2012) v době od
14.00 hodin do 22.00 hodin
• dne 13. (příp. 20. října 2012) v době od
08.00 hodin do 14.00 hodin

dé volby zvlášť), a to osobně do 16.00 hodin dne
10.10.2012, nebo podáním doručeným nejpozději 5.10.2012; toto podání musí být v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, případně zaslané prostřednictvím datové schránky (ID datové
schránky Města Horní Slavkov – pm6bqn3).
Vydaný voličský průkaz pak opravňuje k provedení volby v jakémkoliv volebním okrsku, spadajícím do územního obvodu Karlovarského kraje,
Pro voliče je připraveno
resp. v případě voleb do Senátu parlamentu ČR
5 volebních okrsků:
v jakémkoliv volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu č. 2 se sídlem v Sokolově (definovolební okrsek č. 1 se sídlem v Základní škole vaném přílohou č. 3 zák. č. 247/1995 Sb., o volv Nádražní ulici v Horním Slavkově
bách do Parlamentu České republiky a o změně a
je určen pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trva- doplnění některých dalších zákonů).
lému pobytu:
Kounice, Horní Příkopy, Dolní Příkopy, HořejHlasovací lístky budou distribuovány voličům
ší, Smetanova, Nové Město, Na Dole, Tovární, nejpozději 3 dny přede dnem voleb ( tj. nejpozděLežnická, Kostelní, Pivovarská, Školní náměs- ji 9. října 2012) v jedné společné obálce. Hlasotí, nám. Republiky, tř. Osvoboditelů, Luční, Ná- vací lístky budou voličům dodávány do poštovdražní, Pluhova, U Kovárny, Přilehlá, Hasičská, ních schránek, a proto žádáme občany, aby své
Hluboká, Lánský Dvůr, Bošířany, Ležnice, Lež- poštovní schránky řádně označili, popř. vyprázdnička, Kfely, č.p. 277, 795.
nili od reklamních nabídek. Pokud volič neobdrží do tohoto data hlasovací lístky, může si je vyPro ostatní voliče jde o 4 volební okrsky v zvednout přímo na Městském úřadu v Horním
Městském kulturním středisku v Horním Slav- Slavkově v kterékoliv kanceláři. V den voleb volič
kově (velký sál). Jednotlivé volební okrsky budou může obdržet hlasovací lístky i ve volební místoznačeny názvy ulic a číslem popisným domu, nosti.
které jsou do příslušného okrsku zařazeny:
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat ještě před zahájením voleb
volební okrsek č. 2
je určen pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trva- městský úřad (ve dnech voleb pak okrskovou volební komisi) o to, aby mohl hlasovat mimo volému pobytu v ulici Poštovní,
lební místnost, avšak pouze v územním obvodu
stálého volebního okrsku, pro který byla okrskovolební okrsek č. 3
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po- vá volební komise zřízena. V takovém případě vybytu v ulici Zahradní, Sportovní a části ulice šle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
Dlouhá č. or. 38 až 52,
hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členovolební okrsek č. 4
vé okrskové volební komise tak, aby byla zachopro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po- vána tajnost hlasování.
bytu v části ulice Dlouhá č. or. 2 až 36,
PRŮBĚH SAMOTNÉHO HLASOVÁNÍ
volební okrsek č. 5
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému poVoličům bude umožněno hlasování poté, kdy
bytu v ulici Školní, Nová, Ke Koupališti, Větrná, prokáží svoji totožnost a státní občanství České
U Lesoparku, Tábor XI, U Výtopny, Nad Výtop- republiky (občanským průkazem nebo cestovnou, Na Vyhlídce, Spojovací, Krátká, č.p. 514.
ním pasem České republiky). Neprokáží-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
Voličem je občan za předpokladu, že jde o jim hlasování umožněno. Volič, který se dostastátního občana České republiky, který alespoň vil do volební místnosti s voličským průkazem, je
13.10.2012 dosáhl věku nejméně 18 let a je v den povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební
voleb v Horním Slavkově přihlášen k trvalému komisi.
pobytu. Ve druhém kole voleb do Senátu může
V průběhu prvního kola voleb ve dnech 12. a
volit i občan, který alespoň dne 20.10.2012 dosá13. října 2012, kdy dojde k souběhu voleb do
hl věku nejméně 18 let.
krajského zastupitelstva a do Senátu Parlamentu
Volič může pro obojí volby požádat měst- ČR, si ale volič musí dát pozor, aby při hlasování
ský úřad o vydání voličského průkazu (pro kaž- nezaměnil úřední obálky, které obdrží od okrsko-
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vé volební komise.
PRO VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA JE URČENA ÚŘEDNÍ OBÁLKA
ŠEDÉ BARVY, PRO PRVNÍ KOLO VOLEB
DO SENÁTU PARLAMENTU ČR MÁ ÚŘEDNÍ OBÁLKA BARVU ŽLUTOU.
Po obdržení úředních obálek, popřípadě hlasovacích lístků, musí volič vstoupit do prostoru,
určeného k úpravě hlasovacích lístků, a v tomto
prostoru vloží do odpovídající úřední obálky jeden hlasovací lístek. Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v
prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední
obálku vložit do volební schránky. Pokud se volič
neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V PŘÍPADĚ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE MŮŽETE NA HLASOVACÍM
LÍSTKU VYZNAČIT ZAKROUŽKOVÁNÍM
POŘADOVÉHO ČÍSLA NEJVÝŠE 4 KANDIDÁTY, UVEDENÝCH NA TÉMŽE HLASOVACÍM LÍSTKU. TĚMTO KANDIDÁTŮM
TAK DÁVÁTE PŘEDNOST.
POKUD VOLIČ DÁ NA HLASOVACÍM LÍSTKU PŘEDNOSTNÍ HLAS VÍCE NEŽ 4 KANDIDÁTŮM, POČÍTÁ SE TAKOVÝ HLASOVACÍ LÍSTEK VE PROSPĚCH POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ NEBO KOALICE,
K PŘEDNOSTNÍM HLASŮM SE VŠAK NEPŘIHLÍŽÍ. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
V PŘÍPADĚ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR VLOŽÍ VOLIČ DO ÚŘEDNÍ
OBÁLKY POUZE JEDEN HLASOVACÍ LÍSTEK S VYBRANÝM KANDIDÁTEM. Tento
hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Pro obojí volby platí, že hlasovací lístky jsou
neplatné, pokud nejsou na předepsaném tiskopise, nejsou vloženy do úřední obálky nebo
jsou přetržené. Hlas voliče je neplatný také v
případě, že v úřední obálce je vloženo několik
hlasovacích lístků.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho
patrné potřebné údaje.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku (příp. obálky) vloží před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ
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Slavkovské slavnosti 2012 se vydařily
V sobotu 22. září proběhly dnes již
tradiční Slavkovské slavnosti.
V průběhu této tradice bylo uzavřeno partnerství s městem Rosenbach (SRN-Sasko), se kterým již
naše město delší dobu spolupracuje.
Toto město se tak po polském Slawkówu a německém Arzbergu stává
dalším partnerským městem.
Slavkovské slavnosti byly zahájeny nádherným vystoupením orchestru Základní umělecké školy, dále

zazpívala zpěvačka Verona, skupina
Hamleti a New Age Smokie, zatančily ženy z tanečního souboru Radost, svou práci předvedli příslušníci Vězeňské služby.
Zároveň byli vyhlášeni vítězové
čtvrtého ročníku soutěže ,,Rozkvetlé okno“ a dále bylo možno zhlédnout a vyzkoušet mnoho dalších
atrakcí, které jistě přispěly k dobré
atmosféře a pohodě celých letošních
slavností.

Slavnostní podepsání parnerské smlouvy s městem Rosenbach.
Taneční soubor Radost.
Na radnici.

Orchestr Základní umělecké školy.
Zpěvačka Verona.

Loketští ostrostřelci.

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Vyhlášení vítězů soutěže Rozkvetlé okno.

5

školství

Začátek školního
Odpoledne s hasiči
na ZŠ v Nádražní ulici roku ve Školní ulici
Dne 12. září 2012 se uskutečnila ve ŠD při 1. ZŠ v Nádražní ulici akce hasičského sboru pod vedením pana Manfreda Bokora a pana Tomáše Sládka.
Děti si mohly prohlédnout hasičská auta, jejich vybavení a hasičskou výstroj. Děkujeme za vydařené odpoledne.
Děti ze ŠD a paní vychovatelky Renata Bernardová a Kateřina Trojanová

Nové šatny na ZŠ Školní.

Projekt Španělsko 2012
I v letošním roce naše škola, 1. ZŠ
Nádražní, pokračovala v tradici zahraničních projektů. Tentokrát bylo
naplánováno ŠPANĚLSKO - pro
velký předloňský úspěch.
V rámci projektového vyučování“
Poznáváme země EU“ jsme vyjeli letos již po šesté v řadě. V předchozích
letech jsme navštívili Chorvatsko
(ačkoli není ještě členem EU), Itálii
a Řecko, Španělsko a opět Chorvatsko. Abyste se ale nemýlili, to není
zahraniční dovolená.
Před výjezdem do vybrané země se
jí věnujeme ve všech možných předmětech., např. dějepis, hudební výchova, občanská výchova, rodinná
výchova, výtvarná výchova, přírodopis a samozřejmě zeměpis.
Seznamujeme se nejprve teoreticky s historií státu, zvyky a tradicemi
jeho obyvatel, kuchyní, hudbou, geografií, samozřejmě i jazykem, učíme se základní slovíčka a fráze, ve
výtvarné výchově malujeme obrázky na motivy této země a ještě jiné
aktivity. Vše pak zakončíme výjezdem do vybrané země a prakticky si
ověříme, co jsme zatím znali jen z teorie.

Ani zde se neulejváme, sportujeme, malujeme, plaveme, podnikáme výlety. Letos to byl opět výlet do
Barcelony, kde jsme navštívili Sagradu Familii, park Guille, domy A.
Gaudího – Casa Batlló a Casa Millá
(La Pedrera), Nou Camp, Olympijský stadion, jeden ze dvou vrcholů v
okolí Barcelony – Montjuic s vojenskou pevností, přístav, La Ramblu s
živými sochami a Hard Rock Café.
Dále jsme měli „Španělský večer“, kdy jsme grilovali, popíjeli dětskou sangrii, soutěžili o nejkrásnější masku a potom jsme měli pěveckou soutěž „ O modré prase“. Diváky nám dělali zaměstnanci kempu,
turisté a přišli i domorodci.
Takže... V letošním školním roce
nás čekala španělská Calella, camp
Roca Grossa v termínu 8. 6. – 17.
6. 2012, moře, skály. Ale předtím to
byla spousta práce.
Bližší informace a fotografie najdete na našich webových stránkách:
www.zs1hornislavkov.w1.cz.
Mgr. Lenka Nováková,
vedoucí projektu
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Netuším, jaké počasí bude, až budete číst tyto řádky, ale pokusím se
ve vás vyvolat vzpomínku na krásný
začátek září, kdy byl zahájen školní
rok 2012/2013.
Nejslavnostnějším a nejdůležitějším dnem bylo 3. září pro naše prvňáčky. Většina jich už sice ve škole byla, navštívili ji s rodiči při zápisu a přišli do školy za pohádkou, ale
to věděli, že se zase vrátí do školky.
Tento den je ale jiný. Žáčci sice netuší, jak dlouho trvá rok, nebo dokonce pět let, ale jedno ví jistě. Do školky se už nevrátím, jsem přece prvňák!
V teplém zářijovém dni doprovodili děti ke škole rodičové, babičky,
dědové či jiní příbuzní. Paní starostka přinesla prvňáčkům dárečky a
popřála jim hodně úspěchů ve škole.
Paní učitelky Mgr. Jana Peroutková a Simona Bachmanová si své
žáčky odvedly do tříd a umožnily
„doprovodu“ dětí prožít první chvíle ve škole s nimi. V záři blesků fo-

toaparátů a vrčení kamer si mohly děti připadat jak filmové hvězdy.
Ale druhý den již začala výuka „naostro“ a prvňáčci se ponořili do radostné práce.
A co žáci druhého stupně? Na jejich tvářích jsme sice takové nadšení
neshledali a mohli jste i zaslechnout
něco o tom, že prázdniny mohly být
delší, ale po vstupu do školy se mnohým oči přece jen rozzářily.
Šatny! Jéé. Bylo se na co koukat,
místo starých, poškozených „klecí“ čekala na každého žáka nová
skříňka. Barvy z fasády školy, žlutá
a červená, se přestěhovaly na dveře
skříněk a na pomoc jim přišla barva nebe. Nádhera! Teď ještě přinést
z domova zámek a do mé minišatničky nikdo nemůže. Sbohem rozházené bačkory, schovaná bundo
či okousaná svačino… Tak, přezutí
jsme a šup do práce.
Hodně štěstí v novém školním
roce!
Mgr. Jaroslava Sofie Ilkivová

DDM a ŠD připravuje:
Okénko do

DDM

Podzimní prázdniny: 25.-26.10.
 Přespávání v DDM a ŠD na
téma „Staré pověstí české“ se
uskuteční v listopadu
 Jako každý rok v době jarních
prázdnin od 18.-24.2. lyžařský výjezd do Itálie.
Veškeré informace k připravovaným akcím nalezněte na www
stránkách a plakátkách.
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Startovací byt
v dětském domově
Již druhým rokem funguje při Dětském domově v Horním Slavkově
tzv. „startovací byt“. Byt je určen
pro mladé dospělé z dětského domova, kteří již dosáhli zletilosti, ale
stále se připravují na své budoucí
povolání a využívají podpory a pomoci zařízení.
Za pomoci a dozoru pedagoga průvodce se učí fungovat samostatně, hospodaří se svěřenými financemi, sami nakupují, vaří, obstarávají domácnost. Cílem je připravit co
nejlépe děti, které vyrůstaly v dětském domově, do běžného dospělého života, zmírnit následky deprivace a ústavního života.
V současné době má dětský domov v pronájmu byt o velikosti 1+1.
Od července 2010 v něm žije plnoletá dívka, která úspěšně ukončila stu-

dium, mnohé se naučila, setkala se s
prvními problémy a získala znalosti a dovednosti, které dále využije
ve svém životě. V září 2012 odchází
již naplno ze zařízení, startovací byt
bude využíván pro další děti.
Velké poděkování patří nadacím
a nadačním fondům, jejichž pomoci dětský domov využívá a ze získaných prostředků hradí nájemné a
služby spojené s užíváním bytu.
Od května 2012 je realizován projekt „Podpora dětí opouštějících
dětské domovy“. Tento projekt byl
finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.
Nadační fond věnoval dětskému domovu částku 60 tisíc korun.
Dětský domov
Horní Slavkov a Cheb

V DDM a ŠD se konala
sbírka „Světluška“

10 2012

Tábor Svatý Štěpán
měl u dětí úspěch

Je tam hezky moc a moc
spíme krásně celou noc.
Ráno bývá rozcvička
někdy trošku maličká,
děláme tam dřepy, kliky
učíme se nové cviky.
Odpoledne soutěže
večer dobrá večeře.
Moc to tam chválíme
za rok se tam vrátíme!!!

V době letních prázdnin DDM
a ŠD pořádal dětský tábor Svatý
Štěpán. Tábora se zúčastnilo sedmadvacet dětí.
Všem dětem se líbilo, důkazem
toho je u báseň tábornice Kateřiny Ciperové.

Svatý Štěpán tábor je
každý si tam užije.

2YOiGiQtSRþtWDþH– Kurz pro seniory
&HQWUXPSUR]GUDYRWQČSRVWLåHQp.DUORYDUVNpKRNUDMHSRĜiGiMLåSRãHVWpREOtEHQpEH]SODWQp
3&NXU]\SURVHQLRU\Y.DUORYDUVNpPNUDMLNWHUpEXGRXSUREtKDWEČKH]]iĜtDĜtMQD
'tN\1DGDþQtPXIRQGXPDQåHOĤ/LYLHD9iFODYD.ODXVRYêFKSRĜiGiYOHWRãQtPURFHNXU]\Y
WČFKWRPČVWHFK-HQLãRY$EHUWDP\.\VHOND/RPQLFH&KRGRY.\QãSHUNQDG2KĜt+RUQt
6ODYNRY9HONi+OHćVHEH/XE\.OiãWHUHFQDG2KĜt
Cílem projektu 6HQLRĜLNRPXQLNXMí MHSRGSRUDY]GČOiYiQtVHQLRUĤYREODVWLRYOiGiQtD
XåtYiQtRVREQtFKSRþtWDþĤ9]GČOiYDFtSURMHNWMH]DPČĜHQSĜHGHYãtPQDW\VHQLRU\NWHĜt
GRSRVXGQHPČOLSĜtOHåLWRVWVHVH]QiPLWVH]PtQČQêPLPRGHUQtPLNRPXQLNDþQtPLSURVWĜHGN\
EOtåHDFKWČMtVHMHDOHVSRĖY]iNODGQtFKIXQNFtFKQDXþLWRYOiGDWDE\SĜHNRQDOLKDQGLFDS
NWHUêPE\EXGRXFtJHQHUDFHVHQLRUĤXåQHPČO\EêWWROLNSR]QDPHQiQ\
9HãNHUpLQIRUPDFH9iPSRVN\WQHPHQDSRERþFH&HQWUDSUR]GUDYRWQČSRVWLåHQp
.DUORYDUVNpKRNUDMHY6RNRORYČ5RN\FDQRYD (budova polikliniky, 3. patro),

tel.:

352 628 788, 602 340 482, e-mail: sokolov@sluzbypostizenym.cz

Dne 11. září 2012 proběhla v DDM a ŠD sbírka „Světluška“.
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým 7HUPtQ\NXU]Ĥ
trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým po0ČVWR
stižením.
Děkujeme dobrovolnicím Kačence Ciperové, Lucce Wenigové, JenniHorní Slavkov
fer Tylové, Terezce Gartnerová, Mirce Suchomelové a vedoucí zájmového
kroužku sl. Lucce Hakelové za pomoc s přípravou a realizace akce.
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Termíny

od 14 hod.

15. – 19. 10. 2012

1. Základní škola,
Nádražní 683
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Kontakty - sociální služby a poradenství
Městský úřad Horní Slavkov prostřednictvím odboru správního a vnitřních
věcí poskytuje poradenství v sociální oblasti nejen pro občany města Horní Slavkov, ale i pro město Krásno a obec Nová
Ves. Několik předchozích měsíců ukazuje,
že pomoc lidé vyhledávají a samotný úřad
do několika případů sám aktivně vstoupil. Například pomáhá lidem s udržením
bydlení, získání rad (i právních) a pomáhá s řešením určité životní situace. V Karlovarském kraji působí mnoho organizací,
které by vám v krizových situacích mohly
pomoci, a na této stránce naleznete kontakty na některé z nich. V případě potřeby řešení životní situace můžete nejdříve
kontaktovat shora uvedený odbor MěÚ,
se kterým můžete možná řešení konzultovat, popř. vám bude předán kontakt na
příslušnou organizaci, která se bude konkrétním případem dále zabývat. Protože
kontaktů máme k dispozici velké množství a všechny se na stránku všechny nevešly, uvádíme, myslíme si, ty nejpodstatnější. Další kontakty vám mohou být předány třeba právě při osobní návštěvě. Přejeme vám, aby se vám těžké životní situace vyhýbaly a pro případ, že se tak nestane, nabízíme kontakty, které vám mohou
pomoci v jejich řešení.
odbor správní a vnitřních věcí
FINANČNÍ A PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
sdružení Pomoc v nouzi
(dluhové poradenství)
ul. Jednoty 654, Sokolov
(budova úřadu práce, 3. patro)
otevřeno každé pondělí 8.00 – 15.00
tel. kontakt 359574087
e-mail: poradna@pomocvnouziops.cz
Mgr. Lucie Petránková
(právní poradna zdarma)
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929, Sokolov, č. dveří 205
každé první pondělí v měsíci od 14.00 do
16.00 hodin. Nutno předem objednat na
č.: 725405067
Kancelář finančního arbitra (řeší spory z platebního styku, spotřebitelských
úvěrů aj.)
Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
tel. kontakt: 257042094
e-mail: arbitr@finarbitr.cz
www.finarbitr.cz
LINKA BEZPEČÍ (pomoc dětem)
bezplatná nonstop linka 116111
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
chat http://chat.linkabezpeci.cz

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

poradna pro bezpečný internet:
www.pomoconline.cz
POMOC RODINĚ
V PROBLÉMOVÉ SITUACI
Obecně prospěšná společnost Sirius
www.sancedetem.cz/hledam-pomoc
DOMY
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
LÉČEBNY
DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
DOMOVY PRO SENIORY
Pečovatelská služba, p. o.
Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov
tel. kontakt: 352698316, 602297606
Vila MARIA – domov pro seniory
DOP-HS s. r. o.
Bergmannova 140, 35604,
Dolní Rychnov
tel. kontakt: 352628698, 352678334
e-mail: info@dop-hc. cz
www.dop-hc.cz
Dům klidného stáří s. r. o.
Kraslická 26, Svatava
tel. kontakt: 352629867, 722937100
e-mail: dkssocialni@gmail.com
www.klidne-stari.cz
Léčebna dlouhodobě nemocných
Nejdek
Osvětimská 975, 362 22 Nejdek
tel. kontakt: 353176721, 731233550
e-mail: o.rozcova@ldn-nejdek.cz
www.ldn-nejdek.cz
Domov pro seniory
a dům s pečovatelskou službou
Mariánské Lázně, p. o.
Tepelská 752/22
353 01 Mariánské Lázně
tel. kontakt: 354624000
www.dsml.cz
Domov pro seniory a Domov
se zvláštním režimem TOREAL s. r. o.
Lázeňská 174
356 01 Královské Poříčí
tel. kontakt: 352695981,
fax: 352695981
e-mail: toreal@seznam.cz
AZYLOVÉ DOMY
Domov sv. Zdislavy
pro matky s dětmi v tísni
Klicperova 4. 350 01 Aš
tel. kontakt: 354528800
e-mail: sanovec@dchp.cz
azylas@seznam.cz
www.farcharitas.cz
Pomoc v nouzi, o. p. s.
Azylový dům v Sokolově
Fibichova 852, Sokolov

tel. kontakt: 359574012, 722073311
e-mail: azyldum.volny.cz
www.sweb.cz/pomocvnouziops
Domov pro matky
s dětmi v tísni Karlovy Vary
Svobodova 348/14, 360 17
Karlovy Vary
tel. kontakt: 353434228
e-mail: dmd@charitakv.cz
www.charitakv.cz
Centrum sociálních služeb
Armády spásy
Nákladní 205/7, 360 05 Karlovy Vary
tel. 353569267, e-mail:
ad_karlovyvary@czh.salvationarmy.
org
Dům sv. Petra
– azylové zařízení pro muže
Farní charita Prachatice
Záblatí 38, PSČ 384 33
tel. kontakt: 388310979, 732140224,
731848318
e-mail: azyl.zablati@charita.cz
DROGOVÁ PREVENCE
(kontaktní zařízení)
Kotec, o. s., K-centrum
Marie Majerové 1764, 356 05 Sokolov
tel. kontakt: 608656548
e-mail: sokolov@kotec.cz
www.kotec.cz
Sdružení linka bezpečí
Ústavní 91/95
181 21 Praha 8
tel. kontakt: 266727979,
fax: 266727976
e-mail: Inko@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz
telefonní číslo na linku: 800155155
telefonní číslo na rodičovskou linku:
283852222
důležité internetové adresy:
www.sananim.cz
www.drogy-info.cz
www.drogy.net
SLUŽBY
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje
Rokycanova 1756, Sokolov
tel. kontakt: 352628788, 602340482
email: sokolov@sluzbypostizenym.cz
bez omezení věku, také půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
v ČR
poradenství pro sluchově postižené
Hornická 1595, Sokolov
tel. kontakt: 35200588

Občanské sdružení Dveře dokořán
asistenční služba pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením
U Ohře 210/19, Karlovy Vary
tel. kontakt: 353235267, 603107099,
608645345
e-mail: dveredokoran@seznam.cz
www.dveredokoran.cz
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Sokolík v Sokolově
(osoby s kombinovaným a mentálním
postižením, závislost ve III. a IV. stupni)
Slavíčkova 1701, Sokolov
tel. kontakt: 352622351
e-mail: guzanicova@ss-po.cz
www.ss-po.cz
Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR, o. s.
poradna pro uživatele sociálních služeb
Slavíčkova 1696, Sokolov
tel. kontakt: 359808409
e-mail:
sokolov@poradnaprouzivatele.cz
Agentura zdravotní domácí péče
HOME CARE
Táborská 370/37, 360 04 Karlovy Vary
tel. kontakt: 353220407. 353232661
e-mail: smolinova@volny.cz
www.smolinova.cz
Denní stacionář pro zdravotně
a mentálně postižené
Svobodova 743/12, 360 17
Karlovy Vary
tel. kontakt: 353434227
www.charitakv.cz
DOMÁCÍ NÁSILÍ
Intervenční centrum pro oběti
domácího násilí
J. K. Tyla 461, Sokolov
tel. kontakt: 352661418, 736514095,
736514096
www.sweb.cz/pomocvnouziops
www.domacinasili.cz
Farní charita Karlovy Vary
– krizová pomoc
Svobodova 743/12, 360 17
Karlovy Vary
tel. kontakt: 731433032, 353434222
e-mail: dnpc@charitakv.cz
Krizová pomoc Domu na půl cesty
Karlovy Vary
Farní charita Karlovy Vary
Svobodova 743/12, 360 17
Karlovy Vary
tel. kontakt: 731433032, 353434222
e-mail: dnpc@charitakv.cz
další kontakty:
centrum krizové intervence: 284016666
Bílý kruh bezpečí, o.s.: 257317110
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kulturní kalendář na měsíc říjen
kino promítá
pátek 19. října

17.00 a 20.00

BOURNEŮV ODKAZ
- USA, dobrodružný, od 15 let, titulky, 134 minut

10 2012

nější systém tajných operací, kterému šéfuje
Byer (Edward Norton).
Chladnokrevného profíka události kolem Jasona Bournea rozhodně nenechávají chladným,
a tak se pro jistotu rozhodne bezpečně pohřbít
podobný program dřív, než mu taky přeroste
přes hlavu.
K jeho smůle však jinak precizní čistící operaci
přežije právě Aaron Cross a také vědkyně Marta
Shearing (Rachel Weisz), která měla na starost
jeho vědeckou část. Ti dva se navíc spojí a to je
pro Byera smrtící hrozba, mnohem větší než ta,
kterou představuje Bourne.
Cross je taky z pořádně nepoddajného materiálu a oproti Jasonovi má tu výhodu, že si všechno pamatuje...
úterý 30. října
17.00 a 19.30
VE STÍNU
- Česko, Slovensko, Polsko, krimi, česky, 106 minut

V Bourneovu ultimátu agent Jason Bourne
zlikvidoval tajný a kontroverzní vládní program
společně s jeho tvůrci. Šlo však jen o špičku ledovce, pod níž se ukrývá mnohem sofistikova-

V bývalém Československu 50. let se odehrává
napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví.
Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná stávat politická kauza.
Z nařízení Státní bezpečnosti přebírá Haklovo vyšetřování major Zenke (Sebastian Koch),
policejní specialista z NDR, pod jehož vedením

se vyšetřování ubírá jiným směrem, než Haklovi napovídá instinkt zkušeného kriminalisty. Na
vlastní pěst pokračuje ve vyšetřování.
Může jediný spravedlivý obstát v boji s dobře
propojenou sítí komunistické policie?
Protivník je silný a Hakl se brzy přesvědčuje, že
věřit nelze nikomu a ničemu. Každý má svůj stín
minulosti, své slabé místo, které dokáže z obětí
udělat viníky a z viníků hrdiny...

ostatní akce

cz
důležité kulturní kontakty: MKS - www. muhslavkov.cz; ZUŠ - www.zushslavkov.webnode.
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zajímavosti a historie

MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU
Dnes se můžete podívat do historie ne příliš vzdálené.
Z fotograﬁí můžete porovnat vzhled dnešního autobusového
nádraží s minulostí (z fotograﬁe je patrný značný nepořádek na
komunikaci) a připomenout si výstavbu přilehlého panelového
domu z období zřejmě roku 1982. Historická fota J. Souček

1.

2.

3.

Slavkovské statky a dvory
Putzenhof. Tento dvůr má také kořeny v 16. století. Byl postaven mezi rybníky sloužícímu k zásobování vodou
úpraven cínové rudy v údolí Slavkovského potoka, a to vodou přiváděnou z
Komářích rybníků do rybníku Embet,
ve kterém končila Dlouhá stoka, přivádějící vodu z Kladské.
Traduje se, že název dvora pochází od
Putzen – čistý, lesklý, vycíděný (a v obměnách je to pak Putzer – čistič), údajně charakterizující lesk vodní hladiny.
Nicméně záznam v císařských otiscích
z roku 1836 jasně uvádí název – Butzenhof, když butzen znamená hroudu
nebo bouli. Protože se zde také dříve
rýžovalo, o čemž svědčí i řada rybníčků navazující na přepady vody z rybníku Ebmet, muselo být celé území značně hrbolaté, než se zde začala provádět intenzivní zemědělská činnost, což

Putzenhof kolem roku 1920.
si myslím je výstižnější přirovnání. V
každém případě dvůr obhospodařoval území mezi zde vybudovanými rybníky, o celkové rozloze 15 ha. Jako poslední majitel se uvádí Hermann Lochschmidt.
Již v době první republiky, na mapě z
roku 1926, vzal nejdřív za své jeho název, když se z něj stal - patrně v rámci

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

počeštění - „Puškařov“. Po II. světové
válce pak nastal rozmach těžby radioaktivních surovin a tak byl dvůr zničen
i stavebně. Dnes již z něj nenajdeme
ani jeho základy.
Rybník Ebmet sloužil především pro
potřeby dolů. Ale v kronikách můžeme
najít i záznamy o tom, že i přes velké
postižení širokého okolí těžbou cíno-

vých rud se v rybnících a potocích nalézali pstruzi, kteří byli v roce 1576 dodávání na stůl císaře Rudolfa II. (patrně
se jednalo o dar města při pobytu císaře
v Praze u příležitosti nástupu na český
trůn – po 12. říjnu 1576). Po císařském
zrušení cínových dolů sloužil rybník
Vodohospodářskému spolku, který obhospodařoval Dlouhou stoku a rybníky
patřící do této soustavy. Postupem času
se ale změnil v městské koupaliště.
Jako o zajímavosti se můžeme zmínit
o jeho zapojení do systému zdrojů pitné vody pro město Horní Slavkov a též,
že z tohoto rybníku byl veden přímý vodovodní řad do kamenné nádrže, dodnes se nalézající nad nádražím, charakteristickou svou střechou z kamenných bloků. I tento rybník však byl zlikvidován spolu s ostatními rybníky při
těžbě uranu.
Ing. Rudolf Tomíček
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HROMADNÉ OČKOVÁNÍ
FK Baník Sokolov pořádá

NÁBOR MLÁDEŽE
FK Baník Sokolov vás zve na
OTEVŘENÝ nábor do přípravek Baníku,
kde se o sportovní rozvoj vašich dětí
budou starat proškolení profesionálové!
Máte doma pohybově nadaného
chlapce i dívku, přiveďte ho
na trénink sokolovské přípravky.
Užijte si s námi odpoledne plné sportu,
zábavy a poznejte nové kamarády!
Hledáme hráče ročníků 2003-2006
Více informací u kontaktní osoby:
Mgr. Tomáš Provazník, tel: 724 431 073
Šéftrenér mládeže
F O T B A L N Á S B AV Í , B AV T E S E S N Á M I !

PSŮ A KOČEK
Ve středu 10. října 2012
se uskuteční hromadné očkování
psů a koček proti vzteklině
v Horním Slavkově.

Ležnice: 14:00 – 14:30 hodin
Kounice (u obchodu): 15:00 – 15:15 hodin
Veterinární ordinace, dolní náměstí: 15:30 – 16:15 hodin
Před Městským úřadem: 16:30 – 18:00 hodin
Poplatky: vzteklina 150,- Kč

Při kombinované vakcíně za 300 Kč (včetně vztekliny) AKCE:
tablety na odčervení podle hmotnosti psa a kočky
v akci 1+1(pes 10kg – 1 tableta za 25Kč)
OČKUJEME TAKÉ V ORDINACI NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 7
(čtvrtek 18:30-19 hod. a pátek 9-10 hod.)
Informace: MVDr. Bořek 777 166 120
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Vážení spoluobčané,
nechci Vás otravovat billboardy ani plakáty, a tak si Vás dovoluji požádat o chvíli pozornosti, kterou budete věnovat tomuto dopisu.
Kandiduji do Senátu za TOP 09 a STAN na Sokolovsku a považuji za povinnost se Vám představit…
Je mi 48 let, vystudoval jsem Pedagogickou fakultu UK v Plzni, pracuji jako novinář – publicista a jsem také hudebník (frontman skupiny
Pestalozzi). V komunální politice působím třetí volební období na radnici v Lokti, kde jsem v současnosti místostarostou. Mám dva skvělé
syny (Jan 11 a Tomáš 9), věnuji se archeologii v rámci Občanského sdružení Vladař (především Hradišti Vladař u Žlutic, kde jsme učinili řadu
senzačních objevů – např. unikátní dřevěné konstrukce, jejichž stáří je datováno -500 let před naším letopočtem) a jsem spoluzakladatelem
Občanského sdružení Florián na podporu dobrovolných hasičů.
V Lokti se věnuji kultuře a domnívám se, že programová nabídka zdejšího amﬁteatru činí tuto scénu pod širým nebem nejatraktivnější v kraji.
Tisíce diváků oceňují opery, folklórní soubory, ale i naše a zahraniční špičkové kapely zarámované skvostnou kulisou meandru Ohře a hradu Loket. Podporuji nebo jsem přímo autorem nejrůznějších snah o oživení města Loket. Ať už se jedná o skřítka Gottsteina, živý loketský
orloj na Kolowratské skále, tržiště, galerii v Černé věži, knihu Mystika loketských lesů nebo výrobu loketského likéru Gottstein LOK. Jsem
loketským patriotem a dělám vše pro to, aby si Lokeťané, moje děti i já mohli v podvečer u pivečka spokojeně říct:
„Tak takhle tady žijeme…“
O to samé bych se rád pokusil na krajské úrovni i v Senátu. V kraji i v Senátu chci hájit zájmy Sokolovska. Jde mi o zviditelnění regionu
a upozornění na nejrůznější problémy, které se musí řešit. Stejně jako Vám, i mně vadí, že o nesmyslném zpoplatnění úseku R6 na konci
dubna se dozvíme od úřednických stolů jako o hotové věci. Stejně jako Vy, i já cítím priority v podpoře zaměstnanosti, hospodárnějšího
vynakládání evropských peněz, zlepšení zdravotní péče nebo dopravní obslužnosti. Senátní volební obvod Sokolovska je o to speciﬁčtější,
že v sobě zahrnuje průmyslové Sokolovsko, turistické a lázeňské Mariánskolázeňsko nebo Loket, i zemědělské Toužimsko. Tomu rozumím,
respektuji to a udělám vše, co bude v mé moci, abych jednotlivým oblastem mohl být užitečný.
Senát je ale také bohužel o politice, byť zastávám názor, že by měl být především o osobnostech. A tak se v médiích neustále dočítáme,
jestli bude mít většinu ODS nebo ČSSD, nebo jestli tu získá silný vliv KSČM. Nezajímá mě hašteření politických stran… Pro mne jsou důležité věcné argumenty, které je třeba zvážit a při rozhodování se budu opírat o vlastním názor, zkušenosti a především rozum. Nabízím proto
tzv. Smlouvu se Sokolovskem – kdokoliv z Vás se na mne v případě mého zvolení obrátí s jakoukoliv žádostí, slibuji, že se jí budu zabývat
a budu ji osobně řešit.
Děkuji Vám za pozornost a případnou podporu!
Mgr. Petr Zahradníček, kandidát do Senátu na Sokolovsku za TOP 09 a STAN
www.zahradnicek2012.cz

www.vlastnimisilami.cz
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POHODA (tomato, sýr, oregano)

69,-
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SÝROVÁ (tomato, niva, uzený sýr, hermelín, sýr, oregano)

99,-
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SALÁMOVÁ (tomato, salám, sýr, oregano)

89,-

 p ol epy au tomob i l ů

HAWAJ (tomato, šunka, ananas, sýr, oregano)
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 v ýroba webov ých prezentací
 v ýrob a p rop ag ační ch a rek l amní ch p řed m ětů
 corporate identit y
 orientační a navigační systémy

váš rádce
ve světě
reklamy

RESTAURACE POHODA HORNÍ SLAVKOV

e-mail: info@zurnalmedia.cz
mobil: +420 739 544 445

Horní
Slavkov
POZOR
ZMĚNA TEL. ČÍSLA

w w w . z u r n a l m e d i a . c z

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

702 028 336
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Cheb,
Pekařská 6, T: 728 549 410

10 2012

Karlovy Vary,
Botanická 6, T: 608 605 013

w w w . b o h e m i a l i g n u m . c z
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Důchody pod
kontrolou státu
jistota, že bude
na penze

Ing. Zdeněk Berka
kandidát do Senátu
Přijďte volit 12. – 13. října.
www.cssd.cz

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Společně
za Karlovarský kraj

JUDr. Martin Havel

PaedDr. Josef Novotný

Ing. Petr Navrátil

Volby do krajského zastupitelstva Karlovarského kraje
12. - 13. října 2012

15

inzerce

10 2012

AUTOBachmann

Horní Slavkov, ul. Hasičská 1020
Tel.: 352 678 433, Mob.: 774 411 020
e-mail: autobachmann@seznam.cz, web: www.autobachmann.cz
Otevřeno: Po-Pá: 8:00 - 17:00 hod., So: 9:00 - 12:00 hod.

.….. vždy šõastný návrat
SLUŽBY

AKCE ŘÍJEN  LISTOPAD

• Individuální dovoz vozidel ze zahraničí - záruka kvality a najetých km
• Kompletní autoservis a pneuservis
• Diagnostika EOBD
• Zprostředkování STK a Emisí
• Digitální geometrie - Bosch
• V případě opravy váš vůz odvezeme
i přistavíme zpět domů či do firmy
• Originální náhradní díly - Ford, Škoda, VW, Renault
• Diagnostika vstřikovacích trysek Common rail - systém

•
•
•
•
•

FINANCOVÁNÍ

Autobaterie „GS“ TITAN (-20%)
Zimní příprava, kontrola vozidla - 179 Kč
Žhavící, zapalovací svíčky „BOSCH“ (-10%)
Filtry „MANN“ (-20%)
Ochranný nástřik - podvozku „BODY-PLAST“ - 800
00 Kč
- dutiny - 600 Kč
• Digitální geometrie přední + zadní nápravy
• Pneumatiky za nejnižší ceny
Přednosti autobaterií GS TITAN
Spolehlivost a nejvyšší úroveň výkonu
po celou dobu životnosti baterie GS je
standardem, a kvalita zpracování každého produktu je svědectvím o skutečné hodnotě japonské technologie
uznávané po celém světě. Vynikajiící
ve všech směrech.

• Nákup + oprava vozidla na splátky
nebo úvěr u společností
• Pojištění vozidel ve spolupráci s Allianz pojišťovnou, a.s.

Stačí jednou zavolat!
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Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
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na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
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nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

11.5.2012
KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA

k03-93x65_CMYK.indd 1

•
•
•
•
•
•

v MěKS Horní Slavkov
pro záčátečníky i pokročilé
říjen 2012 - květen 2013
60 vyučovacích hodin (hodina 45 min.)
2 vyučovací hodiny týdně
cena kurzu 2.500 Kč

KURZ POVEDE
paní Helena Baránková

PŘIHLÁŠKY
na tel. čísle 725 318 696 nebo 352 678 216
pouze večer • omezený počet přihlášek

11:32:08

Hledáme dalších
56 lidí
kteří chtějí

snížit váhu o 5-30 kg.
Poradenství zdarma.
Trvalé výsledky.
Nezávazné informace
na tel.: 777 177 672 nebo
www.vybornytip.na-hubnuti.cz

ČIŠTĚNÍ

ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU
A KOBERCŮ
Čistím strojem Karcher
na mokro.
Před návštěvou není
třeba nic vyklízet.
Možnost odsátí vody
ve vytopeném bytě.

Havlík Petr
tel. 602840723
Pionýrů 1293
35601 Sokolov
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